
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 

 

Fag: Stærðfræði 

Bekkur:  1.bekkur 

Kennarar: Guðrún, Jóhanna, Lára og Tinna 

 
Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 

Vika 1 
24.-25. ágúst 

Tengja saman tölustafi og 

talnamagn á talnasviði 0-10 
Vinna með 

 Tölur og  talnamagn 

 Flokkun 
 

 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 

Tengja saman tölustafi og 

talnamagn á talnasviði 0-10 

Vinna með 

 Tölur og  talnamagn 

 Flokkun 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 

 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 

Vika 3 

4. – 8. september 

Tengja saman tölustafi og 

talnamagn á talnasviði 0-10 

Vinna með 

 Tölur og  talnamagn 
 Flokkun 

 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 

 

Sproti 1b bls. 2-5 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 

Vika 4 

11. – 15. september 

Geta tekið þátt í samræðum 

um spurningar og svör sem 

einkenna stærðfræði. 

Vinna með 

 Tölur og  talnamagn 

 Flokkun 

 Fleiri en, færri en og jafnt og. 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 

 

Sproti 1b bls. 10-13 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 



Vika 5 

18.-22. september 

Geta tekið þátt í samræðum 

um spurningar og svör sem 

einkenna stærðfræði. 

Vinna með  

 Tölur 1-10 og talnamagn 

 Fleiri en, færri en og jafnt og. 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 

 

Sproti 1b bls. 14-17 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 

Vika 6 

25.  – 29. september 

Geta notað hugtökin og 

táknin stærra en , minna en, 

jafnt og í réttu samhengi. 

 

Geta tekið þátt í samræðum 

um spurningar og svör sem 

einkenna stærðfræði. 

Vinna með  

 stærðir, meira og minna 

 

 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 

Vika 7 
2.  – 6. október 

Þekkja hugtökin lengri, 

styttir, breiður og mjór, cm 

og m. 

 

Geta tekið þátt í samræðum 

um spurningar og svör sem 

einkenna stærðfræði. 

Vinna með 
 Mælingar 

 Hugtök s.s. lengri, styttir, 

breiður, mjór, cm og m 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 

 

Sproti 1b bls. 18-21 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 

Vika 8 
9.  – 13. október 

Þekkja hugtökin lengri, 

styttir, breiður og mjór, cm 

og m. 

 

Geta tekið þátt í samræðum 

um spurningar og svör sem 

einkenna stærðfræði. 

Vinna með 
 Mælingar 
 Hugtök s.s. lengri, styttir, 

breiður, mjór, cm og m 

 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 

 

Sproti 1b bls. 22-25 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 

Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsd./vetrarleyfi 

  

 

  

Vika 10 
23.  – 27. október 

Geta tekið þátt í samræðum 

um spurningar og svör sem 

einkenna stærðfræði. 

Vinna með 
 Vikudagarnir  

 

 

 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 
 

Sproti 1b bls. 26-27 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 



 
 

Vika 11 
30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

Geta notað hugtökin og tákn 

í samlagningu í réttu 

samhengi. 

Vinna með 

 Samlagningu 

 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 
 

Sproti 1b bls. 28-31 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 

Vika 12 
6. – 10. nóvember 

Geta notað hugtökin og tákn 

í samlagningu í réttu 

samhengi. 

Vinna með 

 Samlagningu 

 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 
 

Sproti 1b bls. 32-35 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 

Vika 13 

13.  – 17. nóvember 

Geta notað hugtökin og tákn 

í samlagningu í réttu 

samhengi. 

 

Vinna með 

 Samlagningu 

 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 
 

Sproti 1b bls. 36-39 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 

Vika 14 

20. – 24. nóvember 

Þekkja tákn frádráttar. Vinna með 

 frádrátt 
 

 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 
 

Sproti 1b bls.40-43 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 

Vika 15 

27. nóv – 1. des 

Geta notað hugtökin og tákn 

í samlagningu í réttu 

samhengi. 

 

Þekkja tákn frádráttar. 

Vinna með 

 Samlagningu 

 frádrátt 

 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 
 

Sproti 1b bls.44-47 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 

Vika 16 

4.  – 8. desember 

Tengja saman tölustafi og 

talnamagn á talnasviði 0-20 

Vinna með 

 Tölur frá 0-20 

 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 
 

Sproti 1b bls.48-55 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Vika 17 

11.  – 15. desember 

Tengja saman tölustafi og 

talnamagn á talnasviði 0-20 

Vinna með 

 Peningar 
 tugir og einingar 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 
 

Sproti 1b bls.56-59 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 

Vika 18 

18.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

Tengja saman tölustafi og 

talnamagn á talnasviði 0-20 

Vinna með 

 Peningar 
 tugir og einingar 

 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 

 

Sproti 1b bls.60-64 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 

Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

Þekkja flatarmyndir 

þríhyrnings, fernings, 

rétthyrnings og hrings. 

Vinna með 

 Form og myndir 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 

 

Sproti 1b bls. 66-70 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 

Vika 20 
8. – 13. janúar 

Þekkja flatarmyndir 

þríhyrnings, fernings, 

rétthyrnings og hrings. 

Vinna með 

 Form og myndir 

 

Ýmis gögn frá kennara 

s.s. ljósrituð hefti og 

áþreifanlegir hlutir. 

 

Sproti 1b bls. 71-72 

Námsmat byggist á 

stöðugri skoðun á 

virkni, vinnubrögðum, 

færni, skilningi og 

einbeitingu. 

 
 

 

 


